
 

  

A hírlevélben megjelenő cikkek, interjúk a www.pfz.hu oldalra hivatkozva utánközölhetőek. 

A Pannon Filharmonikusok első Örökös Tagjai 

Október 1-jén, a Zene világnapján köszöntötték első alkalommal a Pannon Filharmonikusok zenekarának Örökös 
Tagjait, Gyermánné Vass Ágnest és Barth Istvánt. Gyermánné Vass Ágnes Liszt-díjas hegedűművész, 1971-től 36 

éven át volt a Pécsi Szimfonikus Zenekar, majd a Pannon Filharmonikusok első koncertmestere, akit 2009-ben Pécs 
város Művészeti-díjával tüntettek ki. Barth István Liszt-díjas fuvolaművész, zenepedagógus, 1957-től a Pécsi 
Filharmonikus, majd a Pécsi Szimfonikus Zenekar szólamvezetője. 1996-ban életművéért a Magyar Fuvolás Társaság 
Doppler-díjjal tüntette ki, mint az egyik legtöbb fuvolás növendéket kinevelő magyar zenepedagógust. Ez évtől a Zene 
Világnapján minden évben elismerik azoknak a muzsikusoknak a kiválóságát, akik művészetükkel és életükkel sokat 
tettek Pécs zenei életéért. A zenekar Örökös tagjai tiszteletjeggyel rendelkeznek a Pannon Filharmonikusok minden 
koncertjére, és emlékül a zenekar jubileumi ékszerkollekciójából választott hangjegyékszert kapnak. 
 

 
 

 

 

Music by… filmzenei slágerek élőben! 

  

http://www.pfz.hu/


2010. október 6. 19.30h 
PTE Romhányi Aula 

Csukd be a szemed egy pillanatra filmnézés közben, figyelj 
a zenére, és felfedezheted, hogy legtöbbször szimfonikus 
zenét hallasz! A Pannon Filharmonikusok koncertjén a 
CinePécs keretében élő előadásban élvezheted kedvenc 
filmzenéidet. Robin Hood, Édentől keletre, Az operaház 
fantomja, a Csillagok háborúja, Schindler listája, az Oscar-
díjas Rózsa Miklós filmzenéi, ismerős dallamok szimfonikus 
hangszerelésben! 

Jegyvásárlás... 

 

 

A legendás musikFabrik Pécsett 

2010. október 10. 19.00h 
PTE Romhányi Aula 

A musikFabrik pécsi vendégszereplése újszerű élményt 
ígér: a hangverseny Karlheinz Stockhausen, az 
együttessel 2007-ben bekövetkezett haláláig együtt 
dolgozó kortárszenei legenda két kései kompozíciójának 
magyarországi bemutatójával is kecsegteti a 
közönséget. 

Kereken húsz esztendeje, 1990-ben alapították, s a kölni 
székhelyű musikFabrik szinte a kezdetektől fogva a 
kortárszene egyik legkiválóbb, világszerte keresett 
előadójának számít. A „gyár” muzsikus mesteremberei 
?sbemutatók egész sorával gazdagították a zeneirodalmat, s 
az évek folyamán szoros munkakapcsolatba kerültek 
jelenkorunk szinte mindahány kiemelkedő komponistájával – 
Mauricio Kageltől a mi Eötvös Péterünkig. A komolyzenei 
kultúra hagyományos elkülönülésével szemben a szellemi 
nyitottságot programszerűen meghirdető és gyakorló 
hangszeres együttes a társ- és rokon művészetek 
legváltozatosabb területeivel és legkülönfélébb képviselőivel 
lép kreatív együttműködésre – legyen szó akár a tánc, a 
színház, a film, az irodalom vagy éppen a képzőművészetek 
művelőinek kísérletező kedvű produkcióiról. 

A musikFabrik pécsi vendégszereplése ilyesformán újszerű 
élményt ígér, s egy felfedezésre jócskán érdemes, 
nagyszerű zenekart léptet a koncertdobogóra. S ha netalán 
ez önmagában még nem gyakorolna ránk elegendő 
csáberőt, hát éppenséggel akad még más felfedeznivalónk 
is, hiszen a hangverseny Karlheinz Stockhausen, az együttessel 2007-ben bekövetkezett haláláig együtt dolgozó 
kortárszenei legenda két kései kompozíciójának magyarországi bemutatójával is kecsegteti a közönséget. 

Belépőjegy: 2.000 Ft, 1.000 Ft 

Jegyek kaphatók: www.ticketportal.hu, www.jegymester.hu oldalakon és országos értékesítési hálózatában 
Kiemelt jegyirodák: Filharmónia Jegyirodája (7621 Pécs, Király u. 18.), 
Pannon Filharmonikusok Székháza –Vasváry Ház (7621 Pécs, Király utca 19.) 

Web: www.klassz.org, www.pecs2010.hu 

További részletek a hangversenyről... 

Támogatók: 

 

 

http://www.jegymester.hu/HUN/461/eventplay/83368/Music-by%E2%80%A6
http://www.ticketportal.hu/
http://www.jegymester.hu/
http://www.klassz.org/
http://www.pecs2010.hu/
http://www.pfz.hu/fellepesek/2010/10/10/442


 

 

További híreink » 

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át fordítsa a zene művészetére! A Pannon Filharmonikusok 
Gyermán István Alapítványa várja felajánlását! 

Adószám: 19031989 – 1 – 02 

 

 

 

 

http://www.pfz.hu/on-es-a-zenekar/hirek

